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 2018 דצמבר  27 

 

 תכנית עבודה שנתית

 2019שנת עבודה 

 הערות תקציב פרטים נושא

פרויקט שדרוג אתר 
 ההנצחה

 נמשיך בפעילות הנדרשת לקידום המיזם, מנהלית ותקציבית. 
 בשלב זה 
 טרם ידוע

בשלב זה טרם ידוע היקף התקציב 
הנדרש. אנו מעריכים כי עם קידום 

 ההליכים ילכו ויתגבשו הנתונים הכספיים

אחת  –וועד העמותה ימשיך במפגשי עבודה  - ישיבות הוועד  וועד העמותה
 לחודש לערך

 קריאה לחברים להירתם ע"י צירוף מ"מ ו/או  – חיזוק וועד העמותה
 לסיוע לוועד, לשם הרחבת והעצמת פעילות העמותה.

 לא נדרש
 מבצוע בהתנדבות

 

 המשך והידוק הקשר עם הסיירת הפעילה. בין היתר:   סיירת חרוב

 למצטייני הסיירת המשך הענקת המלגות ❖
 הרצאות ומופעי מור"ק ❖
השתלבות באירועי הסיירת )מסעות, כנסים, אירועי  ❖

 הסמכה/סיום, הרצאות/סיורי מורשת וכיוב'(
 .*הטיפול בחיילים בודדים ❖
ייזום אירוח צוותים באירועים ייחודיים ע"י ספונסרים/מארחים  ❖

 )אירועי ספורט/הצגות וכיוב'(.

 מלגות:
 12,000.00  ₪ 

 חיילים בודדים:*

אף כי הצענו והנושא נדון עם מפקד 
עד כה לא נתבקשנו. נמשיך  –היחידה 

לשמור את התשתית הקיימת לנו למקרה 
 ותבוא פניית היחידה.

 יו"ר – ב'(-יהודה בר )י אל:
 אקוע יחיאל 
 גבריאלי אהוד 
 גילת דודי 
 זילברג דייויד 
 חסון אלי 

 צוק צביקה 
 קולר יוסי 
 קורן שלום 

 יועמ"ש – יהודה זהבי העתק:
 רו"ח –ג'ורג' גולדמן  
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 הערות תקציב פרטים נושא

 משפחות הנופלים משפחות הנופליםהנצחה ו

  משפחות הנופלים. עםהמתמשך נמשיך לשמר את הקשר 
  במסגרת אירוע ייעודי  –השנה נקיים מפגש עם משפחות הנופלים

 מטעם העמותה

15,000.00 ₪ 

אף כי אנו שבים וקוראים לבני משפחות 

השכולים להצטרף כחברים  מן המניין 
 לעמותה, ההיענות היא איטית ביותר ודלה.

 האזכרה השנתית  
  כמסורת העמותה, במהלך האביב נקיים את אירוע האזכרה השנתי

 במשותף עם סיירת חרוב בצעירה. –בבקעת הירדן 
3,000.00 ₪ 

אנו קוראים מכאן, לכל יוצאי סיירת 
חרוב להגיע לאירוע האזכרה השנתית 

 –שלנו, לוחמי ומפקדי סיירת חרוב 
 אז. לחברים שאבדו לנו

 שילוט קברי הנופלים 
   שילוט וסימול קברי חרוב, -הייחודי לסיירתגם השנה נמשיך במיזם

 הנופלים
10,000.00 ₪ 

הצבאיים המיזם פעיל כבר בבתי העלמין 
בצפון הארץ. במהלך השנה נפעל 

 להרחיבו בכל הארץ

 יום הזיכרון 
  גם השנה נמשיך במסורת העמותה ונפקוד את קברי הנופלים, בכל

 הארץ.

 לא נדרש
 מבוצע בהתנדבות

 

 תיקי נופלים 
  נמשיך ונפנה למשפחות הנופלים במגמה לאיסוף תיעוד וכתובים

 אודות הנופלים, לשם הכללה ב"תיק נופל" באתר העמותה 

 לא נדרש
 מבוצע בהתנדבות

 

 צוות ארכיון צה"ל "קמור

  לשם בארכיון צה"ל המשך פעילות הצוות בראשות רמי דאנוש ,
ובהתבסס על כך ראיונות  –איתור תיעוד אודות פעילות סיירת חרוב 

עם לוחמים ומפקדים שהשתתפו בפעילויות אלה לשם גיבוש כתבות 
 להכללה באתר העמותה.

 

 רכישת תיעוד:
 זניח
 
 

פעילות הצוות: 
 בהתנדבות
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 הערות תקציב פרטים נושא

 הרצאות והדרכה 

 בעלי יכולת וכישורים יוצאי הסיירתמרצים מקרב -בניית קבוצת ,
מתן הרצאות והדרכת סיורי שטח לסיירת לייצג את העמותה ע"י 

בדיקה לגופו  בכפוף לממצאי הכלנוספים ) פונים/הפעילה ומעוניינים
 .של עניין(

 לא נדרש
 מבוצע בהתנדבות

 

 לא נדרש נתמקד בהרחבת "תיקי נופלים" הרחבת תוכן האתר  אתר אינטרנט
 מבוצע בהתנדבות

 

נמשיך לשמר את הקשר עם פרלמנט הרביירה במיאמי )פיני דגן   "פרלמנט הריביירה"
 לא נדרש ולעדכן באשר לפעילויות העמותה. ועופר תמיר(

 

בהנחיית וניהול צביקה צוק נפעל לגיבוש מחדש ופעילות צוות אנשי   צוות אנשי קשר

 קשר לפלוגות/מחזורים השונים.
 לא נדרש

 מבוצע בהתנדבות

 

 /  אירוע שנתי

 ₪ 5,000.00 בסמוך למחצית השנה נקיים את כינוס האסיפה הכללית  אסיפה כללית

נפעל ככל שהדבר מתאפשר להפחית 
-מהחלק הרשמי ולהרחיב את מפגש

הרעים. כמו כן נפעל גם השנה להרצאה 
 ברמה גבוהה שתהווה עניין רב לכולנו.

 

 בברכה

 שי י.
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